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Funcții
1. Obturator /Buton Ok 
2. Indicator operare sus
3. Buton de energizare /Mod
4. Microfon încorporat
5. Mufă pentru Micro SD Card 
6. Intrare Micro USB 
7. Lentilă
8. Ieșire Micro HDMI 
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9. Indicator de încărcare
10. Ecran LCD încorporat
11. Buton Sus
12. Difuzor încorporat
13. Buton Jos/Wi-Fi 
14. Capac de baterie
15. Încuietoare capac baterie
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Conținutul cutiei
1. Cameră Kitvision 4K Action
2. Carcasă impermeabilă 30 m 
3. Suport pentru instalare pe bicicletă
4. Clemă conector instalare
5. Adaptor cu șurub pentru trepied ¼" camera Action 
6. Adaptor filetat pentru trepied ¼" pentru camera Action
7. Conector de instalare
8. Adaptor 90 de grade
9. Element curbat și adeziv pentru instalare 
10. Element plat și adeziv pentru instalare
11. Taste adezive 2 x 3M 
12. Cablu USB 
13. Coliere cu orificiu pentru montaj pe cască 
14. Manual de utilizare
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Instrucțiuni de utilizare 
Pornire și oprire
1.  Apăsați lung butonul de energizare /Mod (3) pentru a porni 

camera. Indicatorul de operare sus (2) se aprinde roșu. 
2. Apăsați lung butonul de energizare /mod (3) pentru oprire.

Încărcarea bateriei  
Camera are o baterie cu litiu, reîncărcabilă și încorporată.  
Vă rugăm să încărcați complet bacteria înainte de utilizare. 
1. Opriți camera.
2.  Conectați capătul micro USB al cablului USB la cameră și celălalt 

capăt la portul USB al unui încărcător de rețea / calculator.
3.  Indicatorul de încărcare (9) se aprinde stabil albastru pe durata 

încărcării. 
4. Când s-a încărcat complet, indicatorul de încărcare (9) se stinge.
Notă: corpul camerei se poate încălzi după o utilizare îndelungată. 
Acest lucru este normal. 

Introducerea cardului de memorie 
Camera Escape Action nu are memorie internă. Pentru a putea 
înregistra videoclipuri sau pentru a putea face fotografii folosind 
camera, trebuie să introduceți micro SD cardul dvs.  
(maxim 32 GB, neinclus).
1. Asigurați-vă că este oprită camera.
2.  Introduceți cardul de memorie în mufa pentru cardul  

micro SD (5).
3.  Camera este compatibilă cu formatul de fișier FAT32.  

Dacă cardul micro SD este incompatibil, va trebui formatat. 
4.  Pentru a forma corect cardul, consultați capitolul referitor la 

‘Schimbarea setărilor camerei’, din acest manual, și urmați 
instrucțiunile ‘Setări generale’.
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Schimbarea modului camerei
Camera are 8 moduri diferite: Video Mode (modul Video),  
Photo Mode (Modul foto), Burst Mode (Modul Rafală), Timed 
Photo Mode (Modul de fotografii temporizate), Time Lapse Mode 
(Modul Lent), Video Playback (Redare videoclip), Photo Viewer 
(vizualizare fotografii) și Settings Mode (Modul Setări). 

Video mode Pentru înregistrarea videoclipurilor

Photo mode Pentru a face fotografii fixe 

Burst Mode Pentru a face o serie de 3 / 5 / 10 fotografii

Timed Photo Mode Pentru a face o fotografie după o perioadă de timp 
setată 

Time Lapse Mode Pentru a face o fotografie la intervalele setate până 
la dezactivare 

Video Playback Redarea videoclipurilor înregistrate 

Photo Viewer Vizualizarea fotografiilor făcute

Settings Mode Pentru schimbarea setărilor camerei
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Înregistrarea sunetului într-un videoclip
Dacă utilizați camera cu carcasa impermeabilă, sunetul va fi 
înregistrat, dar se va auzi mai încet. Pentru cea mai bună calitate 
a sunetului, camera trebuie folosită fără carcasă. Când utilizați 
camera fără carcasă, vă rugăm să fiți foarte atenți și să vă 
asigurați că nu se umezește. 

Utilizarea modului Photo (Fotografii)
1.  Porniți camera și apăsați butonul de energizare /Mod (3) o 

data, pentru a selecta modul Photo (Foto).
2.  Utilizați ecranul LCD încorporat (10) pentru a vizualiza 

fotografia făcută, și apoi, apăsați butonul Obturator /Ok (1) 
pentru o imagine fixă.

3.  După ce ați făcut fotografiile, camera va emite un sunet de 
blitz iar ecranul LCD încorporat (10) va clipi o dată.

Utilizarea modului video 
1.  Porniți camera și aceasta va porni în modul Video. Dacă se 

află în alt mod, apăsați butonul de energizare /Mod (3) până 
când ajungeți la modul Video.

2.  Utilizați ecranul LCD încorporat (10) pentru a vizualiza 
fotografia făcută, și apoi, apăsați butonul Obturator /Ok (1) 
pentru a începe să înregistrați. 

3.  În timpul înregistrării, indicatorul de operare sus (2) va clipi,  
iar pe ecranul LCD (10) va fi afișată o pictogramă video roșie, 
precum și cât timp a înregistrat. 

4.  Apăsați din nou butonul Obturator /Ok (1) pentru a opri 
înregistrarea.

Notă: Camera se va opri din înregistrat și va salva automat când 
capacitatea memoriei este plină sau când nu mai are baterie. 
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 [continuare...] 

Utilizarea modului întârziat
1.  Porniți camera și apăsați butonul de energizare /Mod (3) 

pentru a intra în modul Setări.
2.  Derulați în jos în meniul Settings (setări) și selectați ‘Time 

Lapse’ (interval de timp), și utilizați această opțiune pentru a 
selecta perioada de timp dintre fotografii.

3.  Reveniți la meniul Setting (setări) și alegeți ‘Continuous Lapse’ 
(Interval continuu) și selectați ‘ON’ (activat).

4.  Ieșiți din meniul de setări derulând în sus sau în jos până când 
crucea din colțul dreapta sus este evidențiată și apăsați 
butonul Obturator /Ok (1) pentru a ieși.

5.  Apăsați butonul de energizare /Mod (3) de trei ori pentru a 
selecta modul temporizator.

Utilizarea modului Burst (Rafală)
1.  Porniți camera și apăsați butonul de energizare /Mod (3) de 

două ori pentru a selecta modul Burst (Rafală).
2.  Utilizați ecranul LCD încorporat (10) pentru a vizualiza fotografia 

făcută și apoi, apăsați butonul Obturator /Ok (1) pentru a face 
trei fotografii fixe. Camera va emite o serie de sunete de blitz  
în funcție de numărul de fotografii selectat, iar ecranul LCD 
încorporat (10) se înnegrește în timpul acestei secvențe. 

Utilizarea modului temporizat
1.  Porniți camera și apăsați butonul de energizare /Mod (3) de 

trei ori pentru a selecta modul Timer (temporizator).
2.  Utilizați ecranul LCD încorporat (10) pentru a vizualiza fotografia 

făcută și apoi, apăsați butonul Obturator /Ok (1) pentru a porni 
temporizatorul. Ecranul LCD încorporat (10) clipește și 
numărătoarea inversă începe. La sfârșitul numărătorii, LCD-ul 
încorporat (10) va clipi iar camera va emite un sunet de tip 
‘Beep/Obturator’.
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[...continuare] Utilizarea modului Time Lapse (Lent) Vizualizarea fișierelor video 
1.  După selectarea fișierului video, apăsați butonul Obturator/ 

Ok (1) pentru redare.
2.  În timpul redării fișierului video, puteți derula înapoi apăsând 

butonul Sus (11) sau puteți derula rapid înainte apăsând 
butonul Jos/Wi-Fi (13).

3.  În timpul redării videoclipului, puteți face pauză apăsând 
butonul Obturator /Ok (1).

4.  Apăsați butonul de energizare /Mod (3) pentru a reveni la 
afișajul de selectare.

Îndepărtarea bateriei
1.  Ridicați capacul de baterie (14) ridicând încuietoarea  

de pe acesta (15).
2. Apucați bateria reîncărcabilă pentru a o îndepărta.

6.  Utilizați ecranul LCD încorporat (10) pentru a vizualiza fotografia 
făcută și apoi, apăsați butonul Obturator/Ok (1) pentru a activa 
seria de fotografii programate. La fiecare interval de timp 
setat, ecranul LCD încorporat (10) va clipi iar camera va emite 
un sunet de tip ‘Beep/Blitz. 

7.  Camera va continua să facă câte o fotografie la fiecare interval 
până la dezactivare prin apăsarea din nou a butonului 
Obturator/Ok (1).

Utilizarea modului Playback (redare)
1.  Porniți camera și apăsați butonul Sus (11) și alegeți “video 

playback“ (redare video) sau “photo viewer“ (vizualizare 
fotografii).

2.  Pentru a răsfoi fișierele, utilizați butonul Sus (11) și butonul  
Jos /Wi-Fi (13).
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 [continuare...] 

Meniu Funcție 

Video Resolution Schimbați rezoluția video pentru înregistrare video. Selectați 
o dimensiune mai mica a filmului pentru o dimensiune redusă 
a fișierului sau o dimensiune mai mare a filmului pentru o 
calitate mai bună 
[4K (10fps)] / [2.7K (15fps)] / [1080P (60fps)] / [1080P (30fps)] / 
[720P (120fps)] / [720P (60fps)]

Schimbarea setărilor camerei
Setări generale
1.  Pentru a intra în meniul de setări generale, porniți camera și 

apăsați butonul de energizare /Mod (3) de 4 ori pentru a intra 
în modul de setări. 

2.  Utilizați butonul Sus (11) și Butonul Jos /Wi-Fi (13) pentru a 
naviga în meniu.

3. Utilizați butonul Obturator /Ok (1) pentru a intra într-un titlu.
În meniul de setări generale, veți găsi următoarele opțiuni:

Looping Video Alegeți pentru a înregistra videoclipul pe o buclă de 10 minute 
[Off] (oprit) / [On] (pornit)

Time Stamp Această funcție poate fi utilizată pentru a introduce data și ora 
pe videoclipuri atunci când le realizați 
[Off] (oprit) / [Date] (data) / [Date & Time] (data și oră)

Exposure Schimbați expunerea modului Video 
[-2.0] / [-1.7] / [-1.3] / [-1] / [-0.7] / [-0.3] / [0] / [+0.3] / [+0.7] / 
[+1] / [+1.3] / [+1.7] / [+2.0]

Resolution Schimbați rezoluția fotografiei în funcție de calitatea dorită. 
[12MP] / [8MP] / [5MP] / [4MP] 

Burst Photo Schimbați numărul de fotografii făcute în modul Burst (Rafală). 
[On, 3 Photo burst]  (pornit, 3 rafale de fotografii)

Time Lapse Alegeți un temporizator pentru modul Temporizator sau un 
interval de timp pentru modul lent atunci când este activat 
modul Continuu 
[2s] / [3s] / [5s] / [10s] / [20s] / [30s] / [60s]
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[...continuare] Schimbarea setărilor camerei

Upside Down Activați rotirea la 180°; când este inversată, camera va roti 
automat fotografia sau înregistrarea video 
[On] (pornit) / [Off] (oprit)

Screen Saver Activați economizorul de ecran pentru a economi energie 
[Off] (oprit) / [1 min] / [3 min] / [5 min]

Power Saver Schimbați timpul în care camera va intra în modul Sleep 
[Off] (oprit) / [1 min] / [3 min] / [5 min]

Format Selectați această opțiune pentru a formata dispozitivul dvs. 
de stocare,  aceasta va șterge tot conținutul stocat pe 
micro-cardul dvs. SD și va crea un sistem FAT32 filing 
[No] (nu) / [Yes] (da)

Reset Resetați setările la standardul implicit / fabrică 
[No] (nu) / [Yes] (da)

Version Selectați această opțiune pentru a vizualiza numărul 
modelului și versiunea de firmware 

Continuous Lapse Porniți acest mod pentru a activa modul lent (Time Lapse), 
pentru a schimba timpii intervalelor schimbând meniul lent 
(Time Lapse)
[Off] (oprit) / [On] (pornit)

Power Frequency Schimbați frecvența camerei dvs. 
[50Hz] / [60Hz] / [Auto]

Language Schimbați limba camerei dvs. [English] (engleză) / [Chinese 
Traditional] (chineză tradițională) / [Italian] (italiană) / [Spanish] 
(spaniolă) / [Portuguese] (portugheză) / [German] (germane) / 
[Dutch] (olandeză) / [French] (franceză) / [Czech] (cehă) / 
[Polish] (polonă) / [Turkish] (turcă) / [Russian] (rusă) / 
[Japanese] (japoneză) / [Korean] (coreeană) / [Thai]

Date and Time Dacă este activată funcția Date Stamp (marcaj temporal), 
trebuie să vă asigurați că data și ora sunt corecte. Utilizați 
butoanele Sus și Jos pentru a selecta o valoare și apăsați 
butonul Obturator /Ok pentru a continua.

Sound Indicator Schimbați setările de sunet: Obturator [On / Off] (pornit/oprit), 
pornire [On / Off] (pornit / oprit), Beep [On / Off] (pornit / oprit), 
Volum [0, 1, 2, 3]
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Utilizarea funcției Wi-Fi 
Cu ajutorul funcției incorporate Wi-Fi în camera Escape 4KW, 
puteți utiliza aparatul dvs. inteligent ca și camera de la distanță, 
dispozitiv de vizare și puteți descărca fișiere în telefonul dvs. 
Descărcarea aplicației Wi-Fi 
•  Aplicația Wi-Fi poate fi descărcată gratuit din Apple App Store™ 

și Google Play Store™.
•  Utilizatori Android: intrați în Google Play store™, căutați “Ez iCam”, 

descărcați și instalați, urmând acest manual de utilizare pentru 
a conecta Wi-Fi și pentru a utiliza.

•  Utilizatori iPhone: intrați în Apple App store™, căutați “Ez iCam”, 
descărcați și instalați, urmând acest manual de utilizare pentru 
a conecta Wi-Fi și pentru a utiliza.

Alocarea camerei la dispozitivul dvs.
1. Porniți camera și apăsați butonul Jos /Wi-Fi (13).
2.  Pe ecranul LCD încorporat (10) va apărea mesajul ‘Waiting for 

Wi-Fi connection…’. (În așteptarea conexiunii Wi/Fi…)
3.  Căutați un Wi-Fi hotspot pe telefonul dvs. inteligent / tableta 

dvs., selectați rețeaua “ICAM-Escape 4KW” și vi se va cere o 
parolă; introduceți “1234567890” pentru a continua.  

4.  După conectare, ecranul LCD încorporat al camerei (10) intră 
în modul Sleep. Dacă apăsați un buton de pe cameră în timp 
ce aceasta se află în modul Wi-Fi, camera se va deconecta de 
la aparatul dvs. 

5.  Deschideți aplicația ‘Ez iCam’, va apărea afișajul de pornire al 
aplicației (Figura 1) și în lista de dispozitive va apărea ‘Sports 
Cam’. Apăsați pe dispozitiv pentru a ajunge în panoul de comenzi 
al camerei. Dacă camera nu apare în listă, căutați dispozitivele 
apăsând butonul din dreapta sus de reîmprospătare / +.

 [continuare...] 
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Afișaj video al aplicației Apple (Figura 2)

Indicator baterie 
cameră

Nr. de ore video 
disponibile rămase 

Schimbați setările 
camerei

Live feed de la camerăLista dispozitive Stocare camera

Apăsați pentru a  
comuta între moduri

Pornire și oprire 
înregistrare

Vizualizare fișiere

Modificare luminozitate

Schimbarea  
rezoluției video 

Afișaj Înapoi acasă

Utilizarea Wi-Fi pentru înregistrare video [...continuare] Alocarea camerei

Afișaj de pornire aplicație (Figura 1)
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Aplicație de vizualizare fișiere Apple 
(Figura 4)

Indicator de baterie  
a camerei

Nr. de fotografii  
disponibile pe  
dispozitivul de stocare

Modificați setările 
camerei

Live feed de la cameră

Apăsați pentru a  
comuta între moduri

Faceți o fotografie

Vizualizare fișiere

Modificați luminozitatea

Modificați rezoluția 
fotografiei

Înapoi la afișajul inițial

Utilizarea Wi-Fi pentru fotografii Utilizare Wi-Fi pentru redarea fișierelor 
1.  Apăsați pictograma de vizualizare a fișierelor în modul Foto 

sau Video pentru a intra în galeria de fișiere. 
2.  Pe dispozitivele Apple, utilizați bara superioară de comutare 

pentru a comuta între galeria de fotografii și galeria video. Pe 
dispozitivele Android, fișierele foto și video vor fi afișate într-o 
singură galerie, videoclipurile vor avea o pictogramă video în 
partea inferioară stângă a miniaturii. 

3.  Pentru a vizualiza o fotografie, selectați simplu un fișier foto și 
acesta se va extinde și va acoperi ecranul. 

4.  Pentru a vizualiza un fișier video, mai întâi trebuie să descărcați 
fișierul în dispozitivul dvs. pentru că aplicația nu suportă video 
streaming și să urmați pașii de descărcare de mai jos. 

Apple Afișaj aplicație fotografiere (Figura 3)
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Utilizare Wi-Fi pentru a șterge fișiere 
1.  Pentru a selecta fișierele de șters, apăsați titlul ‘Select’ din 

colțul superior dreapta.
2. Atingeți fiecare fișier pe care doriți să-l ștergeți. 
3.  După ce ați ales fișierele dorite, apăsați pictograma de gunoi 

situată în colțul inferior stânga pentru a șterge fișierele de pe 
micro SD card-ul camerei. 

Utilizare Wi-Fi pentru a descărca fișiere 
1.  Pentru a selecta fișierele de descărcat, apăsați titlul ‘Select’ 

din colțul superior dreapta.
2. Atingeți fiecare fișier pe care doriți să-l descărcați. 
3.  După ce ați selectat fișierele dorite, apăsați pictograma de 

descărcare situată în colțul inferior dreapta pentru a descărca 
fișierele pe ecranul inițial al aplicației (Figura 1). Acum, puteți 
vizualiza fișierele offline (de remarcat că, calitatea va fi redusă). 
Va apărea o casetă care vă va informa despre situația 
descărcării.

4.  Pe afișajul inițial al aplicației (Figura 1), apăsați pictograma  
de galerie pentru a vizualiza fișierele descărcate. Pentru a  
le descărca în programul nativ de vizualizare a fișierelor de  
pe aparatul dvs. inteligent, urmați aceiași pași de descărcare  
ca cei descriși mai sus. 
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Conectarea camerei la calculator prin cablu USB 
1.  Conectați un capăt al cablului USB furnizat la mufa micro USB 

a camerei (6), și celălalt capăt la portul USB al calculatorului și 
porniți camera. 

2.  Porniți camera. Pe ecranul LCD încorporat (10) va apărea 
mesajul ‘Connecting’ (în curs de conectare), și trebuie să 
selectați ‘MSDC’.

3.  Deschideți [My Computer] sau [Windows Explorer®] de pe 
calculatorul dvs. În lista de drive-uri va apărea ‘Removable 
Disk’. Dați dublu clic pe pictograma ‘Removable Disk’ pentru 
a-i vizualiza conținutul. Fișierele stocate în cameră se află în 
folderul intitulat ‘PHOTO’ și ‘VIDEO’.

4.  Copiați sau ștergeți fișierele pe care doriți să le transferați  
pe calculator. 

Conectarea camerei
Conectarea camerei la un TV HD
1.  Conectați capătul Micro HDMI al unui cablu HDMI-la-HDMI 

(neinclus) la mufa Micro HDMI a camerei (8), și celălalt capăt  
în portul HDMI al televizorului HD.

2. Porniți televizorul HD și selectați sursa HDMI corespunzătoare. 
3. Urmați instrucțiunile pentru redarea fișierelor. 
4.  Când ați terminat de vizualizat, opriți camera și televizorul HD 

înainte de a scoate cablul HDMI. 
Notă: ecranul va afișa informația de pe ecranul camerei. 

Conectarea camerei la un calculator
Există două modalități de a descărca fișiere de pe micro SD 
cardul camerei într-un calculator:
• introducând micro SD cardul într-un cititor de card 
•  conectând camera la un calculator folosind cablul  

micro USB furnizat 
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Utilizarea carcasei impermeabile
1.  Deschideți carcasa impermeabilă eliberând clema de pe 

carcasă. Pentru aceasta, trageți de partea frontală a clemei 
spre spate și scoateți camera. 

2.  Introduceți corect camera astfel încât carcasa să se închidă 
cu ușurință și să asigure o etanșeizare strânsă. 

3.  Închideți clema de pe carcasă pentru a vă asigura că carcasa 
este impermeabilă. 

4.  Pentru a utiliza camera, utilizați butoanele exterioare cu arc ale 
carcasei impermeabile. 

Carcasă impermeabilă
Camera de acțiune Escape 4KW are o carcasă impermeabilă 
până la 30 de metri. Când utilizați camera într-un mediu umed, 
utilizați întotdeauna carcasa impermeabilă. Este recomandat  
ca carcasa să fie utilizată permanent din motive de protecție. 



32 33

B

C

•  Ansamblul de montaj (B) este adeziv pentru a susține camera  
și curelele prevăzute pentru fixare pe o cască cu orificiu:

•  Montajele adezive (C) se folosesc pentru a monta camera pe 
suprafețe plate / curbate, netede: 

Accesorii pentru montaj
Pentru a utiliza camera la diferite activități exterioare, am prevăzut 
trei montaje diferite. 
•  Montajul (A) se folosește pentru a fixa camera pe coarnele  

unei biciclete:

A
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Fixarea camerei pe o bicicletă 
1.  Desfaceți ambele șuruburi (i) și poziționați ambele jumătăți (ii) 

ale Montajului de bicicletă (A) în jurul poziției dorite a stâlpului 
cu mânerul din cauciuc între stâlpi. 

2.  Montați la loc șuruburile (i) și strângeți-le până când montajul 
este fix pe poziție. 

3.  Îndepărtați șurubul de pe montaj (iii) și fixați camera (din interiorul 
carcasei impermeabile) pe poziție, montați șurubul la loc și 
strângeți-l până se blochează pe poziție. 

4.  Dacă doriți să utilizați o bară de orientare spre înainte, puteți 
folosi adaptorul la 90o (iv) între cameră și montajul de bicicletă 
pentru a avea camera orientată spre înainte. 

(iii)

(iv)

(ii)

(i)
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Fixarea camerei pe o cască cu orificiu
1. Fixați camera pe clema de montaj (i).
2.  Introduceți curelele furnizate prin găurile dintr-un montaj 

adeziv plat sau curbat (nu îndepărtați folia adezivă) (ii).
3.  Prindeți ansamblul camerei de ansamblul montajului cu curele 

introducându-l prin alunecare până când emite un sunet de 
clic ce indică fixarea pe poziție. 

4.  După fixarea corectă a camerei pe montaj, utilizați cureaua 
pentru a o fixa pe cască. Reglați lungimea în funcție de 
mărimea căștii, și apoi, împingeți clemele în jos, pe poziție, 
pentru a bloca curelele pe poziție.

(i)

(ii)

C
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Fixarea camerei pe o suprafață de scândură /plată
1.  Ensure the surface is clean and dry before applying the 

adhesive mount.
2.  Peel off adhesive paper and stick the mount in the desired 

position.
3. Fix the camera to the Mount Clip (i).
4.  Attach the camera assembly to the Adhesive Mount (C) by 

sliding it in until you hear it “Click” into position.

(“Clic”)

(i)

C



40 41

Specificații

Ecran 2"

Lentilă Lentilă cu deschidere unghiulară mare 170° 

Opțiuni de limbă [Engleză] / [Chineză tradițional] / [Italiană] / [Spaniolă] / 
[Portugheză] / [Germană] / [Olandeză] / [Franceză] / 
[Cehă] / [Polonă] / [Turcă] / [Rusă] / [Japoneză] / 
[Coreeană] / [Thai]

Rezoluție video Extinsă 4K @ 10fps / extinsă 2.7k @ 15fps / 
1080p @ 60fps / 1080p @ 30fps / 720p @ 120fps / 
720p @ 60fps

Format video MOV

Rezoluție foto Extinsă la [12MP] / [8MP] / [5MP] / [4MP]

Stocare Micro SD (maxim 32 GB) Clasa 10 recomandat

Moduri Foto O singură fotografie / Temporizat / Rafală / Lent 

Frecvență 50 Hz / 60 Hz

Porturi de intrare Micro HDMI, Micro USB

Capacitatea bateriei 1050 mAh

Consum de curent 650 mA @ 3.7 V

Timp de înregistrare per 
încărcare Circa 90 de minute (în funcție de cele mai înalte setări)

Impermeabil 30 m

Dimensiuni (mm) H59.27 x W41.13 x D29.28

Greutate 61 g
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Îngrijirea camerei Escape 4KW Action 
Vă rugăm să NU: 
•  vă udați camera, decât dacă este sigilată în carcasa 

impermeabilă livrată 
•  scăpați camera din mână pentru că aceasta conduce la 

anularea garanției 
•  deschideți camera. Camera nu conține piese care să poată fi 

reparate de utilizator. 
•  expuneți camera la temperaturi extreme sau schimbări rapide 

de la cald la rece sau invers
Vă rugăm să:
• curățați camera cu o cârpă moale și uscate și fără detergenți
•  curățați carcasa camerei după ce a fost ținută în apă (mai ales 

sărată) cu apă curată de la robinet 
•  utilizați o cârpă moale și uscată pentru a șterge suprafața și 

apoi să o lăsați într-un loc răcoros și aerisit pentru a se usca

Depanare 
Sperăm că acum aveți toate informațiile necesare pentru a începe 
dar, dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să ne contactați la: 
support@kitvision.co.uk sau să vizitați website-ul 
www.kitvision.co.uk

Vă rugăm să nu încercați să deschideți acest produs. În interiorul camerei 
nu există piese care să poată fi reparate de utilizator, mai ales dacă 
produsul dvs. are o baterie neînlocuibilă încorporată, nu încercați să 
accesați sau să îndepărtați bateria pentru că acest lucru ar putea cauza răni 
corporale și defectarea produsului. 

Orice încercare de a deschide produsul sau de a efectua reparații anulează 
toate garanțiile. 

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de micile discrepanțe  
din aceste instrucțiuni, care pot apărea ca urmare a îmbunătățirii și 
perfecționării produsului. 


